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10 miljoen euro voor Amsterdams
kankeronderzoek
KWF Kankerbestrijding kent 9,6 miljoen euro toe aan nieuw
kankeronderzoek in 4 Amsterdamse onderzoekscentra. Het gaat
om het Antoni van Leeuwenhoek (8 onderzoeken), het AMC (6),
VUmc (3) en Sanquin (1). De toekenningen zijn onderdeel van de
nieuwste financieringsronde van KWF, waarin 22 miljoen euro
werd toegekend aan 11 onderzoeksinstituten in Nederland.
Prof. dr. Fred Falkenburg, directeur KWF Kankerbestrijding: “Veel dank
gaat uit naar onze donateurs en vrijwilligers. Dankzij hen kunnen wij op
deze schaal investeren in kankeronderzoek en bijdragen aan betere
vooruitzichten voor kankerpatiënten.”
De gehonoreerde projecten laten een grote verscheidenheid aan
onderzoeksthema’s zien, maar hebben één ding gemeen. Stuk voor stuk
dragen ze bij aan de missie van KWF: minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.
Alle gehonoreerde onderzoeken gaan binnen zes maanden van start. KWF
ziet erop toe dat ze soepel verlopen en biedt waar mogelijk
ondersteuning. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken
te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.
Vaccin ter preventie van kanker
In het VU Medisch Centrum doet prof. Arjan Griffioen onderzoek naar een
nieuw vorm van immuuntherapie. Dit moet leiden tot een vaccin ter
behandeling én preventie van kanker. Het ultieme doel van de
onderzoeker is het aantal mensen dat kanker ontwikkelt naar nul terug te
dringen.
Het vaccin dat de onderzoekers voor ogen hebben richt zich op de
bloedvaatjes die tumoren vanaf een bepaald moment – nog voordat ze

kwaadaardig zijn – gaan aanmaken. Het idee is dat vernietiging van deze
bloedvaten met een vaccin de tumor stopt in zijn groei.
Speurtocht naar nieuwe asbestkankerbehandelingen
In het Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelt dr. Maarten van Lohuizen
nieuwe modellen waarmee hij mesothelioom (asbestkanker) kan
bestuderen. Met deze modellen hoopt hij aanknopingspunten te vinden
voor nieuwe behandelingen. Vooruitgang bij asbestkanker is hard nodig,
want de overlevingskansen behoren tot de laagste van alle
kankersoorten.
Alpe d’HuZes & Pink Ribbon
Van de 9,6 miljoen euro die naar Amsterdam gaat is 2,7 miljoen euro
afkomstig uit opbrengsten van Alpe d’HuZes en een half miljoen van Pink
Ribbon.
Uit de Alpe d’HuZes-gelden worden 6 projecten gefinancierd, waarvan 2
Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers, 3 Unieke
Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën en 1
Hermannetje voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten
goede te komen aan de patiënt.
Pink Ribbon steunt een borstkankeronderzoek waarin het verminderen
van overbehandeling met chemotherapie centraal staat.
KWF Adviesraad: alleen de beste projecten
Voordat KWF een onderzoek financiert, doorloopt een projectvoorstel een
zorgvuldig beoordelingsproces. Hierin staan drie criteria centraal: 1.
wetenschappelijke kwaliteit 2. haalbaarheid en 3. relevantie voor de
kankerbestrijding.
Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen
de projectvoorstellen op deze criteria. Mede op basis van hun bevindingen
brengen de beoordelingscommissies van de KWF Adviesraad een advies
uit aan KWF. Na zorgvuldige weging van alle input neemt het bestuur van
KWF een definitief financieringsbesluit.
Bijlage: uitleg financiering onderzoeksprojecten
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